
 
З А П И С Н И К

 
са III седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 21. децембра 2015. године, са почетком у 18ºº часова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1. Примање записника са II седнице
2.      Саопштења
3.      Вредновање предиспитних обавеза

4.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног ванредног професора за Пословноправну ужу научну област  – предмет
Право осигурања

            б) једног асистента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет
Грађанско право-општи део и Стварно право (поновни избор)

5.      Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор:
а) једног демонстратора за Управноправну ужу научну област – предмет

Управно процесно право
б) једног демонстратора за Грађанскоправну ужу научну област – предмет

Грађанско процесно право
в) једног демонстратора за Грађанскоправну ужу научну област – предмет

Међународно приватно право и вештину Студија случаја и симулација суђења

6.      Утврђивање Предлога измена и допуна Статута Правног факултета

7.      Давање сагласности за рад:

            а) проф. др Слободану Панову – Факултет политичких наука Универзитета у
Београду

            б) мр Данки Стојаковић – Економски факултет Универзитета у Београду

8. Допуна Плана извођења наставе на Катедри за међународно право и међународне
односе у школској 2015/16. години

9.      Доношење Одлуке о организовању научних скупова:

а) VIII међународна конференција Belgrade Arbitration Conference

б) IX Belgrade Open Pre-Moo

10.  Доношење Одлуке о одржавању семинара из Пореског права

11.  План јавних набавки и Финансијски план за 2016. годину

12.  Докторске дисертације и магистарске тезе
13.  Доношење Одлуке о упису на:

a)      докторске студије
б)  мастер академске студије



14.  Предлагање једног представника Правног факултета у Већу научних области
правно-економских наука

15.  Текућа питања

16.  Разно.
 
Наставно-научно веће је донело следећe важнијe одлукe.
 

Ad 3.

 

О Д Л У К А
           

Прихватају се предлози катедара за вредновање предисптиних обавеза, и то:
Катедре за грађанско право
Катедре за кривично право
Катедре за правну историју (без предмета Српска правна историја)
Катедре за јавно право
Катедре за међународно право и међународне односе
Катедре за правно-економске науке
Катедре за теорију, социологи права.

 
Ad 6.
 

П Р Е Д Л О Г  О Д Л У К Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

СТАТУТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
 

Члан 1.
Члан 4. став 4. мења се и гласи:
 „Непокретност и друга имовина стечена по основу завештања и поклона својина

су Факултета“.
Члан 2.

            Члан 5. мења се и гласи:
„Факултет представља и заступа декан без ограничења.
Овлашћење заступања декан може пренети на друга лица, у складу са законом,

Статутом Факултета и одговарајућим Правилником Министарства финансија, у складу
са Законом о буџетском систему.

 
Члан 3.

У члану 53. став 2. после тачке 3. додаје се тачка 4, која гласи:
„4) Одсек за мастер и докторске студије“.

 
Члан 4.

     У члану 60. став 6. број „4“ мења се са бројем „5“.
 

Члан 5.
     После члана 60. додаје се нови члан 60-а који гласи:

(1)   Лице коме је престао статус студента у случајевима из члана 69. став 1. и стац
6. тачка 3. овог Статута, факултет може, без пријемног испита, на лични
захтев, само још једном уписати на исти или сличан студијски програм, под
следећим условима:



 - ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму првог
степена, односно на интегрисаним студијама из члана 70. став 4. овог Статута,
на студијском програму другог степена у обиму од 120 ЕСПБ бодова и на
студијском програму трећег степена;
- ако је остварило најмање 30 ЕСПБ бодова на студијском програму другог
степена у обиму од 60 ЕСПБ бодова.

(2)    Ближи услови уписа лица из става 1. овог члана уређују се општим актом
Факултета.

(3)   Лице из става 1. овог члана може поднети захтев Факултету у роковима
одређеним конкурсом за упис студената који расписује Универзитет.

(4)    О поднетом захтеву одлучује декан.
(5)    Наставно-научно веће факултета одлучује о признавању положених испита.
(6)    Декан доноси решење о упису на студијски програм које садржи и следеће

податке:
 ‒ број признатих ЕСПБ бодова
 ‒ дужину трајања студија
‒ статус самофинансирајућег студента.
Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ
бодова на студијском програму.

(7) Дужина трајања студија лица из става 1. овог члана је двоструки број
школских година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма,
односно једна школска година на студијским програмима другог степена у обиму
од 60 ЕСПБ бодова, уз могућност продужења рока за завршетак студија у складу
са чланом 69. Статута Факултета.
(8) Лице из става 1. овог члана може се уписати само као самофинансирајући
студент и задржава овај статус до краја студија и не убраја се у одобрени број
студената за одређени студијски програм.

    
Члан 6.

     У члану 62. брисати став 5. 
Став 6. постаје став 5.

Члан 7.
     У члану 69. став 4. на крају става брише се „један семестар“, а додаје „два
семестра“.
 

Члан 8.
     У члану 74. став 2. после „тачке“ додаје се:
     „осим ако му је до краја студија остало мање од 60 ЕСПБ бодова“.
     У ставу 3. после речи „37 ЕСПБ бодова“, додаје се:
     „осим ако му је до краја студија остало мање од 37 ЕСПБ бодова“.

 
Члан 9.

     У члану 79. став 4. уместо „од 1. до  15. септембра“ треба да стоји „ од 20. августа
до 10. септембра“, а уместо „од 25. септембра до 5. октобра“ треба да стоји „ од 20.
до 30. септембра“.
 

Члан 10.
            У члану 85. став 3. бришу се речи „положи све испите претходне године студија“,
а додаје „ када испуни све неопходне услове“.

 
Члан 11.

            У члану 105. Статута брисати став 5.
 

Члан 12.



            У члану  116. Статута став 4. мења  се и гласи:
 

(4)   Предлог из става 3. овог члана може се утврдити под условом да:
1. постоји позитиван предлог катедре:
2. да наставник остварује значајне резултате у научном и педагошком раду и
тиме значајно доприноси раду, угледу и афирмацији факултета и
Универзитета, да факултет нема довољан број наставника изабраних у звање
за исту ужу научну област за несметано и квалитетно обезбеђивање свих
облика наставе и ако је Наставно- научно веће факултета прихватило као
оправдане писмено наведене разлоге због којих наставник, односно катедра
нису благовремено обезбедили наставно-научни подмладак, односно ако би
наставнику престала функција за коју је изабран или нека друга активност од
посебног значаја за факултет односно Универзитет.
3. Наставно-научно веће факултета на основу образложене иницијативе
одговарајуће катедре, утврђује предлог одлуке о продужетку радног односа
наставника.
 4. Одлука којом се утврђује предлог за продужење радног односа доноси се
већином гласова укупног броја чланова Наставно- научног већа.
 5. Наставно-научно веће факултета након утврђивања предлога за продужење
радног односа доставља Сенату предлог одлуке који садржи:
 - образложење о испуњености услова за продужење радног односа;
 - предлог о времену трајања продужења радног односа.

           
            Члан 13.

            Измене и допуне Статута ступају на снагу по добијеној сагласности
Универзитета, осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета.
 
Ad 9.
 

О Д Л У К А
 

1. Одобрава се организовање VIII међународне конференције из области
арбитражног права - Belgrade Arbitration Conference, као и подношење захтева за
суфинансирање овог научног скупа Министарству просвете, науке и технолошког
развоја  Републике Србије.
 

Конференција ће се одржати на Правном факултету Универзитета у Београду, 11.
марта 2016. године.
 

2. Одобрава се организовање IX Belgrade Open Pre-Moot-а, међународног
студентског такмичења из области међународног привредног и арбитражног права,
које ће се одржати на Правном факултету Универзитета у Београду, 12-13. марта 2016.
године.
                                                             
Ad 10.
 

О Д Л У К А
 

Одобрава се одржавање семинара из Пореског права.
 

Седница је закључена у 20,30 сати.
 

ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА         ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА  
Декан



 Биљана Живановић Ступар                                             
                                                                         Професор др Сима Аврамовић
                           
 
 
 
                           
 


